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Când ne gândim la stilul nostru de via?? ca urma?i ai lui Isus, multora dintre noi nu se potrive?te modelului Noului
Testament. Hristos i-a trimis pe cei doisprezece discipoli s? duc? mai departe vestea bun?, s?-i vindece pe bolnavi
?i s? fie vase potrivite pentru a putea aduce Împ?r??ia Lui pe p?mânt (vezi Marcu 16: 15-18). Mai târziu, El a trimis
?aptezeci de ucenici cu acelea?i instruc?iuni (vezi Luca 10: 1-16). El a spus la fiecare din grup: "Tot ce v-am
înv??at s? face?i - s? propov?dui?i Evanghelia, s? vindeca?i pe cei bolnavi ?i s? vesti?i împ?r??ia Mea - trebuie s?
face?i în Numele Meu. Acum merge?i în toat? lumea ?i împlini?i ce v-am poruncit. "
Acesta este modelul Noului Testament. Dar diferen?a dintre acesta, ?i modul în care ne tr?im credin?a noastr?,
este mare. La un cap?t este puterea minunat? a lui Dumnezeu, iar la cap?tul opus este stilul nostru de via??. Ce ne
împiedic? s? facem lucr?rile lui Isus? Cred c? este faptul c? avem nevoie de un botez al iubirii Sale.
O barier?, mai mult decât orice altceva, ne împiedic? s? iubim cu îndr?zneal?, a?a cum a f?cut Isus. Aceast?
barier? este team?! Când ne gândim la a face lucr?rile lui Isus, ne temem de oameni, de ceea ce ar putea crede ?i
de a nu gre?i. Apostolul Ioan se adreseaz? direct în privin?a acestui lucru: "În dragoste nu este fric?; ci dragostea
des?vâr?it? izgone?te frica; pentru c? frica are cu ea pedeapsa; ?i cine se teme n-a ajuns des?vâr?it în dragoste."
(1 Ioan 4:18).
Pavel enumer? darurile care vin în urma eliber?rii de fric?: "C?ci Dumnezeu nu ne-a dat un duh de fric?, ci de
putere, de dragoste ?i de chibzuin??. " (2 Timotei 1: 7). Nimic din capacitatea noastr? uman? nu ne poate umple cu
un duh de putere ?i iubire, ?i nu ne poate d?rui o minte s?n?toas?. Acestea sunt daruri ale lui Dumnezeu ?i le d?
tuturor celor care I le cer. Când ne elibereaz? de fric?, suntem în stare s? iubim oamenii prin dragostea Lui ?i s?
slujim celor care se afl? în profunde nevoi. Dragostea Lui schimb? totul!

Download PDF [1]
Links
[1] https://worldchallenge.org/printpdf/28231/

Page 1 of 1

